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CECHY PRODUKTU:
Ta specjalna folia z dodatkiem jonów srebra ma zdolność eliminacji prawie wszystkich bakterii, które mają z nią kontakt.

Właściwości te zostały potwierdzone po analizie przeprowadzonej przez brytyjskie laboratorium (IMSL, Industrial Microbio-
logical Services Ltd), które poświadcza, że   folia jest skuteczna w eliminowaniu 99% wszystkich bakterii zgodnie z normą 
ISO22196. Ta cecha pozostaje niezmienna nawet po wielokrotnym użyciu, dzięki czemu produkt nadaje się do laminowania 
produktów przeznaczonych do częstego użytkowania.

Dlatego szczególnie cieszy się zainteresowaniem  w szpitalach i medycynie oraz w branży gastronomicznej. Produkt ten 
nadaje się również do produktów takich jak pudełka i książki używane przez dzieci, ponieważ jest zgodny z normą EN 71-3 
dotyczącą bezpieczeństwa zabawek.

Właściwości pod względem przyczepności, przezroczystości i urabialności są takie same jak w przypadku normalnych folii 
na bazie polipropylenu. Folia jest dostępna zarówno w wersji na mokro, jak i na sucho oraz z błyszczącym lub matowym 
wykończeniem.

Folia antybakteryjna stanowi rewolucyjne rozwiązanie, dzięki szerokiemu zakresowi zastosowań, do których jest zalecana.

- materiały przeznaczone do komunikacji wewnątrz struktur szpitalnych, domów opieki, centrów analizy, gabinetów   
  medycznych, gabinetów weterynaryjnych,
- menu restauracji, barów, lodziarni,
- opakowania z książkami i grami dla dzieci.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA:

CENTRALA HANDLOWA
WARSZAWA
ul. Annopol 3
03-236 Warszawa
+48 (22) 660 48 50 (-9)
sico@sico.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW
al. Jana Pawła II 178
31-982 Kraków
+48 (12) 666 00 40 (-9)
krakow@sico.pl

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ
ul. Warmińskiego 24
85-054 Bydgoszcz
+48 (52) 522 80 60 (-9)
bydgoszcz@sico.pl

ODDZIAŁ ŁÓDŹ
ul. Wojska Polskiego 190
91-726 Łódź
+48 (42) 620 06 20 (-9)
lodz@sico.pl

ODDZIAŁ GDAŃSK
ul. Kaprów 4B
80-316 Gdańsk-Oliwa
+48 (58) 500 42 60 (-9)
gdansk@sico.pl

ODDZIAŁ POZNAŃ
ul. Szkółkarska 25
62-002 Suchy Las
+48 (61) 600 70 10 (-9)
poznan@sico.pl


